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Preek van 27 november 2016, 1ste advent 
gehouden in De Morgenster in Papendrecht , tijdens een doopdienst 
door Piet van Die 

 

VREDE 

…het visioen dat hij zag over Juda en Jeruzalem. (Jesaja 2,1) 

Toen en daar 

Laten we dat om te beginnen maar eens benadrukken: dat het een visioen is over 

Juda en Jeruzalem. Je denkt misschien dat profetieën gaan over eeuwen erna of 

over onze tijd of een toekomst die nog moet komen. Maar profeten als Jesaja 

stonden met beide benen in hun eigen tijd. Zijn boodschap was dan ook bedoeld 

voor tijdgenoten. 

De mensen van toen leefden in een bange periode. Van meerdere zijden werd 

het kleine Juda bedreigd door grote wereldrijken. Mensen hielden hun hart vast. 

Maar midden in die bange tijd tekent Jesaja een stoutmoedig toekomstbeeld. De 

volken zullen naar Jeruzalem komen. Niet om het te veroveren, maar om er te 

aanbidden. Niet met agressieve plannen, maar met zachte verwachting. En de 

magneet van hun verwachting zal God zelf zijn. Alle volken zullen zich rond zijn 

tempel verzamelen en de wereld zal één zijn en vol vrede. 

Een stoutmoedig visioen, zei ik. Want het is het complete tegendeel van wat de 

mensen lazen in hun Jerusalem Post. Onheil bepaalde het nieuws. Maar de 

boodschap van Jesaja wil bange mensen hoop geven. Het is dus eerst en vooral 

een visioen over Juda en Jeruzalem in de 8ste eeuw voor Christus. 

Universeel? 

De beelden van Jesaja bleken ondertussen door de eeuwen heen veel meer 

mensen aan te spreken. Denk alleen maar aan die zwaarden die tot ploegscharen 

zullen worden gesmeed. Een beeld dat nog altijd tot de verbeelding spreekt. 

Want je komt het nog steeds tegen. Voor het gebouw van de Verenigde Naties 

in New York staat een monument dat het visioen van Jesaja uitbeeldt. Met 

krachtige slagen is een man bezig een zwaard krom te slaan tot een ploegschaar. 

Sterke beeldtaal, juist door de plek waar het staat. De Verenigde Naties zijn 

immers opgericht om de vrede te bevorderen. Om de wereld één te maken. 
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En toch, ik weet niet of u het ook hebt, maar ik word niet echt warm van dat 

monument. Misschien ook omdat ik weet wie het aan de VN schonk. Dat was 

communistisch Rusland - bepaald niet het meest vredelievende rijk ter wereld. 

En dan de VN zelf: is dat zo’n vrede bevorderende organisatie? Het is in de 

praktijk het speeltoneel van machtsspelletjes. Niet van eenheid, maar 

verdeeldheid. Ondanks de VN leven we in een wereld die steeds grimmiger lijkt 

te worden. 

Vraagtekens 

Hebben wij dan nog een visioen? Och, wij zijn al blij als iemand een visie heeft. 

Een visi-oen kom je niet zoveel meer tegen. Wij zijn niet meer zo van de grote 

woorden. Blijf maar met je beide benen op de grond. Ik liep in de jaren tachtig 

nog mee met vredesdemonstraties. En in kerken hoorde je toen volop politieke 

preken. We schreven de dingen met hoofdletters en gebruikten uitroeptekens. 

Maar de hoofdletters zijn kleine letters geworden en de uitroeptekens 

vraagtekens.  

Er groeit nu een generatie op die het niet zoekt in grote vergezichten. Ze zoekt 

het vooral in de kleine verhalen van alledag. Jonge mensen hebben niet de illusie 

dat ze de wereld wel even kunnen veranderen. We spraken er tijdens het 

doopgesprek over. ‘Jullie kinderen groeien op in een onveilige wereld. Hoe kijken 

jullie er tegenaan?’ De meesten waren van mening dat hun ouders de wereld 

ook verwarrend vonden. Is het dus niet van alle tijden? Met andere woorden: 

het grote verhaal van de wereld blijft min of meer hetzelfde. Je bent blij dat er 

in ons welvarend werelddeel ruimte is voor jouw eigen kleine verhaal. En dat wil 

je leven: het verhaal van klein geluk voor jou en je kinderen. 

Realisme 

Anderen zullen dat misschien struisvogelpolitiek vinden. ‘Je steekt je kop in het 

zand.’ Maar ik weet dat ook jonge mensen zich natuurlijk weleens zorgen maken 

over de toekomst. Ouderen hoeven hen dan ook geen spiegel voor te houden. 

Je kunt juist misschien iets van hen leren: realisme.  

De uitroeptekens van vroeger zijn niet voor niets verdwenen. We dachten toen 

misschien te gemakkelijk dat we vrede handbereik lag. Maar de grote woorden 

liepen stuk op een weerbarstige werkelijkheid. Misschien moeten we dan ook 

terug naar Jesaja. Want in zijn visioen zit ook iets realistisch. De vrede waar hij 
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over spreekt zal niet ontstaan na een vrijwillige mentaliteitsverandering. De 

volken zullen zelf niet op het idee komen de zwaarden om te smeden. Het zal 

het resultaat zijn van de rechtspraak van God. Hij zal het oordeel vellen dat het 

moet gebeuren. Niet wij maar God zal de wereld redden.  

Perspectief 

Is het dan: stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw? Leun maar achterover en 

ga maar met je armen over elkaar zitten? Is het tot die tijd: ieder voor zich en 

God voor ons allen? Nee, want de boodschap van Jesaja is: ons kleine 

levensverhaal mag staan in het perspectief van Góds grote verhaal. 

In het perspectief – ik moet dan denken aan de schilderijen van Vermeer. Het 

verhaal gaat dat in elk schilderij van Vermeer één of meer gaatjes zitten. Die 

gaatjes zijn de perspectief- of verdwijnpunten waar alle lijnen van het schilderij 

op uitlopen. Om het perspectief zo goed mogelijk te schilderen, sloeg Vermeer 

spijkertjes in het schilderij, bond daar een touwtje omheen en trok de meest 

exacte perspectieflijnen vanuit dat verdwijnpunt. Zo kregen zijn schilderijen hun 

betoverend realisme. 

Zie God en het vrederijk als het perspectiefpunt van de geschiedenis. 

Onzichtbaar. Ergens op de horizon. Maar het bepaalt het grote schilderij van de 

wereld. Alle lijnen zullen er op uitlopen. Ons kleine levensverhaal is maar een 

fragment in dat grote schilderij. Maar het krijgt een hoopvol perspectief vanuit 

dat perspectiefpunt. Vrede kan ver weg lijken, maar wij kunnen alvast wel leven 

in de lijn van de verwachting. Leven binnen de perspectieflijnen die uitkomen in 

Gods vrederijk. 

Verharding en onvrede 

Dat is niet simpel. In onze dagen neemt de verharding toe. Is die van alle tijden? 

Ik vrees van niet. Er zijn misschien golfbewegingen in de geschiedenis. Tijden van 

meer en minder spanning. Maar nu zitten we in een fase waarin de spanningen 

in onze samenleving alleen maar toenemen. Met alle korte lontjes tot gevolg. 

Wat een onvrede is er in de wereld! En het is nog eens besmettelijk ook. Door al 

onze communicatiemiddelen verspreidt het virus zich razendsnel. 

Er wordt wel gezegd: de oorzaak van die onvrede is het gebrek aan perspectief 

bij mensen. Er wordt dan bedoeld: maatschappelijk perspectief. En dat is 



4 

 

ongetwijfeld het geval. Maar zou een van de oorzaken van de onvrede niet ook  

een gebrek aan spiritueel perspectief kunnen zijn? Het grote verhaal is in onze 

samenleving verloren gegaan. God als perspectiefpunt is niet meer van belang. 

Iedereen heeft zijn eigen perspectiefpunt gekozen. Maar als dat zo is, dan moet 

je niet gek opkijken als het geheel zo’n rotzootje wordt.  

Hoe moet je als gelovigen dan in die wereld staan? Wat voor perspectief geven 

wij de kinderen van nu mee?   

Beschermende hand 

Bij het avondmaal zingen wij vaak een prachtig lied met een wonderschone 

regel: ‘Hier durven wij te dromen dat alles goed zal komen.’ Een ijzersterke regel 

waarin alle geloof, hoop en liefde is samengebald die de kerk in huis heeft. 

Geloof, hoop en liefde ook voor onze wereld en de kinderen die er zullen 

opgroeien. In de kille windvlagen van deze tijd is de kerk een beschermende 

hand om het vlammetjes van geloof, hoop en liefde. Een  beschuttende plek 

waar ze niet doven.  

Straks zullen de doopouders een zegenwens uitspreken over hun kinderen. Een 

zegenwens waarmee jullie je kinderen zullen plaatsen in het perspectief van 

God. Ik heb ook een zegenwens. Die spreek ik nu vast uit. Ik wens de kinderen 

toe dat ze zullen leven in het licht van Gods ogen. Dat vrede en vreugde nu al 

hun deel zal zijn. Dat de lijn van hun levensweg zal uitkomen in het punt dat God 

en mensen bij elkaar zal brengen. En dat zij tot die tijd bij ons een gemeenschap 

vinden waar mensen in een vaak harde wereld vooral leren wat verzachten is.  

Verzachten - een kind komt het ons voordoen. Het is advent. Het visioen flakkert 

voorzichtig op – ook over ons, over Papenrecht en de 21ste eeuw.  

 

 

 

 

 

 

 

 


